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Reglement Permanente Educatie RSC 

Inleiding  
Om de handhaving van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de in het Register Specialistisch 
Casemanagement ingeschreven deskundigen te waarborgen, geldt per 1 januari 2017 een systeem 
van Permanente Educatie (hierna te noemen PE), waaraan alle RSC-leden verplicht zijn deel te 
nemen.   
 

Artikel 1. Definities 
 

a) Permanente educatie het systematisch onderhouden, verbeteren en verbreden van 
kennis en vaardigheden die wenselijk en vereist zijn om het vak 
van Specialistisch Casemanager op verantwoorde en 
professionele wijze te blijven uitoefenen. 
 

b) Het RSC het Register Specialistisch Casemanagement. 
 

c) Statuten de Statuten van het RSC. 
 

d) Bestuur het Bestuur van het RSC. 
 

e) RSC-leden de register-casemanagers die zijn ingeschreven in het Register 
Specialistisch Casemanagement. 
 

f) Opleiding die activiteiten buiten de beroepsuitoefening van de praktijk, 
die naar het oordeel van het RSC bijdragen tot verhoging van de 
kwaliteit van de beroepsuitoefening door RSC-leden, zowel op 
vakinhoudelijk gebied als op het terrein van de dienstverlening. 
 

g) PE-punt de eenheid aan de hand waarvan het RSC aan een opleiding of 
activiteit toe te kennen waarde wordt uitgedrukt. 
 

h) PE-periode een periode van 2 jaar gerekend vanaf de aanvang van een PE-
programma. 
 

i) PE-programma een verzameling van activiteiten waarmee het RSC-lid PE-
punten kan behalen. 

 

Artikel 2. Werking van het PE-programma  

2.1  Alle RSC-leden zijn verplicht aan de in het PE-reglement gestelde eisen te voldoen welke 
gedurende de inschrijving van kracht blijft. 
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2.2  Een PE-periode bedraagt twee jaar. Na inschrijving in het Register heeft het RSC-lid de 
verplichting binnen deze 2 jaar 25 PE-punten te behalen.  

2.3  Elke PE-periode van twee jaar wordt opgevolgd door een nieuwe PE-periode van twee jaar, 
waarop dit reglement eveneens van toepassing is.  

2.6  Indien het vereiste aantal PE-punten na het verstrijken van een PE-periode niet of niet 
volledig is behaald, heeft dit gevolgen zoals weergegeven in Art. 6 van dit reglement. 

2.7  Het Bestuur heeft de bevoegdheid termen vast te stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen.  

 

Artikel 3. Eisen  

3.1  Ieder RSC-lid dient binnen een PE-periode 25 opleidingspunten te behalen.  

3.2  Het RSC verstrekt voor de volgende categorieën PE-punten:  

 Bijscholings- of kennismiddag/avond: 3 punten 
 Bijscholings- of kennisdag/ zomermarkt: 6 punten 
 Intervisie: 1 punt 
 Kennistoets: 10 punten 
 Deelname aan vak-commissies 5 punten 
 Specialisatie opleiding (taakdelegatie,conflicthantering,etc.)25 punten 

 
3.3  De activiteiten waarvoor PE-punten worden aangevraagd dienen plaats te vinden binnen het 

vakgebied van register-casemanagement  dan wel binnen direct daaraan grenzende 
gebieden.  

3.4  Het is te allen tijde aan het RSC-lid om zowel het niveau als het bewijs van deelname van 
extern gevolgde evenementen schriftelijk aan te tonen conform Art. 5 van dit reglement. 
 

3.5  Het is uitsluitend aan de toezichthouder van het RSC om te bepalen welke activiteiten/ 
opleidingen wel of niet als PE-activiteit kunnen worden gezien en hoeveel PE-punten daaraan 
worden toegekend. Deze beoordeling kan zowel vooraf als achteraf geschieden. 

 

Artikel 4. Overpunten  

Indien in een volledige periode meer dan de benodigde 25 PE-punten zijn behaald, kunnen er               
maximaal 5 overpunten worden meegenomen naar de volgende PE-periode. 
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Artikel 5. Registratie en controle 

5.1 Het RSC-lid vermeldt de door hem/haar verrichte PE-activiteiten en het aantal behaalde PE-
punten in zijn persoonlijke dossier op www.register-rsc.nl.  

5.2  Het RSC administreert ook zelf de behaalde PE-punten en controleert de toevoegingen aan 
het persoonlijk dossier. 

5.3 Volgt het RSC-lid een bijscholing of andere activiteit bij CS Opleidingen, dan worden de 
punten automatisch verwerkt.  

5.4 Heeft het RSC-lid een bijscholing bij een andere organisatie gedaan waarvoor PE-punten voor 
het RSC gelden, dan dient het RSC-lid het RSC hiervoor op de hoogte te stellen met als 
bewijsvoering een certificaat van deelname of diploma. 

5.5 Een keer in de drie maanden ontvangt het RSC-lid een overzicht van de behaalde PE-punten 
in de huidige PE-periode. 

 

Artikel 6.  Sanctie  

6.1  Wanneer het RSC-lid na het verstrijken van zijn PE-periode niet het totaal verplicht 
vastgestelde aantal PE-punten heeft behaald, dient hij het tekort aan PE-punten binnen twee 
maanden in de opvolgende PE-periode in te halen, naast de verplichting voor het behalen 
van het totaal aantal PE-punten voor de opvolgende PE-periode. 

6.2  Indien het RSC-lid niet voldoet aan het inhalen van PE-punten zoals omschreven in Art. 6.1 zal 
het secretariaat overgaan tot uitschrijving.  

6.3  Herinschrijving na uitschrijving als gevolg van het niet voldoen aan de PE-eis is voor de twee 
opvolgende jaren aansluitend aan de datum waarop de ingeschrevene is uitgeschreven niet 
mogelijk.  

 

Artikel 7. Bezwaar  

Een RSC-lid die wegens het niet behalen van het vereiste aantal PE-punten definitief uit het 
Register is uitgeschreven, kan bezwaar aantekenen bij het Bestuur van het RSC.  

 

 


